ค�ำนิยม
“มุมมองทีน่ า่ ทึง่ เกีย่ วกับอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยความเปลีย่ นแปลง”
ดีแลน โจนส์, บรรณาธิการนิตยสาร GQ
“สุดท้ายผมก็ได้รบั ค�ำตอบของค�ำถามมากมายทีอ่ ยากรูม้ านาน
เกีย่ วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างเช่นว่า เพราะอะไรบริษทั ใหญ่ๆ
ถึงได้ไม่เก่งในเรื่องนี้เอาเสียเลย นี่จะเป็นหนึ่งในหนังสือน้อยเล่ม
ที่อ่านจบแล้วสมควรต้องอ่านซ�้ำ” โรรี ซูเทอร์แลนด์, รองประธาน
Ogilvy & Mather Group, นักพูดของ TED
“ท่ามกลางเสียงเรียกร้องอยากให้เกิดการปฏิวัติทางดิจิทัล
ในฉับพลัน นี่คือมุมมองที่ลึกซึ้งและสมดุลซึ่งชี้แนะแนวทางส�ำหรับ
ธุรกิจของคุณ ซึง่ เป็นอะไรทีค่ ณ
ุ อยากได้มานาน แต่มนั ช่างหานักเขียน
ที่จะช่วยน�ำพาเราก้าวเดินไปในเส้นทางอันเต็มไปด้วยขวากหนาม
แห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พร้อมกับข้อเสนอแนะที่เรียบง่าย
และท�ำได้จริงส�ำหรับบริษัทของคุณได้ยากเหลือเกิน
โลกดิจิทัลนั้นเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคและตัวย่อมากมายจน
น่าเวียนหัว กูด๊ วินตัดค�ำพวกนัน้ ทิง้ ไป เหลือแต่คำ� แนะน�ำแบบคนรูจ้ ริง
และท�ำได้จริงเพือ่ จะช่วยปฏิวตั ธิ รุ กิจของคุณ Digital Darwinism เป็น
หนังสือทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ มัน่ ใจว่า การน�ำพาธุรกิจของคุณไปสูอ่ นาคตนัน้
ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องท�ำตัวเป็น Uber หรือ Amazon ในสาย
ธุรกิจของคุณ หนึ่งในค�ำแนะน�ำที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณจะได้

จากหนังสือเล่มนี้ก็คือ ความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นที่แก่นกลาง
ของธุรกิจ ไม่ใช่ที่ภายนอก อยากจะปฏิวัติธุรกิจของคุณให้เข้ากับ
ยุ ค ดิ จิ ทั ล งั้ น หรื อ ? เริ่ ม จากเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ของคุ ณ เกี่ ย วกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงเสียก่อนเป็นอันดับแรก” อดัม แนจเบิร์ก, หัวหน้าทีม
สื่ อ ดิ จิ ทั ล ของ Alibaba, อดี ต บรรณาธิ ก ารแผนกดิ จิ ทั ล ของ
หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia
“ในหนังสือเล่มนี้ กู๊ดวินได้น�ำเสนอมุมมองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ยุคดิจิทัลซึ่งครอบคลุมทั้งช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
พร้อมด้วยตัวอย่างฉลาดๆ ที่สะท้อนให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจน
นีค่ อื แผนทีแ่ ละคูม่ อื การเดินทางในยุคดิจทิ ลั ทีย่ อดเยีย่ มทีม่ าพร้อมกับ
ค�ำแนะน�ำเปี่ยมคุณค่าซึ่งคุณสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง” สเตฟาน
โอแลนเดอร์, อดีตรองประธานฝ่าย Global Digital Innovation
ของ Nike
“อนาคตจะต้องไม่ถูกจ�ำกัดอยู่ในขอบเขตเฉพาะใดๆ และไม่ติด
อยูใ่ นกรอบความคิดของวันวาน หนังสือเล่มนีจ้ ะโน้มน้าวคุณ กระตุก
ความคิดและชี้ทางให้คุณปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณส�ำหรับอนาคต
ทุกวันนี้สังคม ตลอดจนธุรกิจต่างๆ และชีวิตของเราทุกคนก�ำลัง
ประสบกั บ ความเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากเราอยู ่ ใ นขั้ น หนึ่ ง ของ
วิวฒ
ั นาการ นัน่ ก็คอื ระยะของการปรับตัวในยุคดิจทิ ลั หนังสือเล่มนี้
จะให้ค�ำชี้แนะเพื่อให้คุณรุ่งโรจน์ได้ในสภาพแวดล้อมใหม่นี้” ริแชด
โทแบคโควาลา, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลง, นักพูดและ
นั ก เขี ย น, หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยการเติ บ โต, สมาชิ ก คณะ

กรรมการบริหารของ Publicis Groupe
“หนังสือ ของกู๊ด วินก็เป็นอย่างที่เ ขาบอกไว้ในค�ำน�ำนั่นเอง
มันทัง้ ยัว่ ยุและก่อแรงบันดาลใจในเวลาเดียวกัน มันคือเสียงเรียกร้อง
ให้การตัดสินใจในโลกธุรกิจใช้สามัญส�ำนึกให้มากกว่านี้ ตัวอย่างที่
เขายกมาเล่าสะท้อนให้เห็นว่าบริษทั ต่างๆ ในยุคนีเ้ ข้าใจค�ำว่ายุคดิจทิ ลั
น้อยนิดเพียงใด กู๊ดวินตั้งค�ำถามต่อความพยายามของธุรกิจที่จะ
เอาชนะความเปลี่ ย นแปลงและความก� ำ กวมในยุ ค ดิ จิ ทั ล ด้ ว ย
การ ‘วางแผนที่ดีกว่าเดิม’ หรือการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในกลยุทธ์
และรูปแบบการท�ำธุรกิจ ซึง่ สองอย่างนีล้ ว้ นถูกก�ำหนดมาจากในอดีต
อันเป็นยุคสมัยแห่งความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้
และเป็นไปในลักษณะเส้นตรง กู๊ดวินยังย�้ำเตือนเราด้วยว่า การ
ตอบสนองแบบยืดหยุ่นจะเป็นค�ำตอบเดียวส�ำหรับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล และการเป็นผู้ประกอบการนั้น
หมายถึ ง การใช้ โ อกาสให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และการเอาชนะ
อุปสรรคทั้งปวง หาใช่การพยายามลดความเสี่ยงไม่ นี่คือหนังสือที่
เราตั้งตารอกันมานานเหลือเกิน” อูเว เอลลิงเฮาส์, อดีตหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดโลกของ Cadillac
“ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เก่าแก่หรือสตาร์ตอัพหน้าใหม่ก็พลาด
หนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้ดว้ ยประการทัง้ ปวง เพราะมันคือกลยุทธ์ทชี่ ดั เจน
ส�ำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง จุดชนวนการเติบโต และ
เตรี ย มพร้อ มส�ำหรับ อนาคตที่ก�ำลังมา ด้วยความกล้าหาญและ
ความเป็นนักคิดกระตุ้นความคิด สิ่งที่ทอม กู๊ดวินรวบรวมไว้ใน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางที่เราไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน
และเป็นสิ่งย�้ำเตือนที่จ�ำเป็นยิ่งว่า เราต้องคิดต่างจึงจะเป็นผู้ชนะใน
เศรษฐกิจโลกทุกวันนี้” สเตฟาน ลาร์สสัน, อดีตซีอีโอแห่ง Ralph
Lauren
“ทอม กู๊ดวินใช้ทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วินมามองดูองค์กรที่
ก�ำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี
อันน�ำไปสู่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด อันนี้ก็ไม่น่าทึ่งเท่าไรนัก ที่
แปลกใหม่กค็ อื มุมมองทีว่ า่ ความเข้าอกเข้าใจคือสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้
คุณอยู่รอด กับที่เขาบอกว่าธุรกิจที่เน้นเรื่องคนก่อนอื่นคือธุรกิจที่
จะอยูร่ อดในการต่อสูค้ รัง้ นี”้ มาร์ก โจนส์, บรรณาธิการ Commisioning
ของ World Economic Forum Agenda, อดีตบรรณาธิการโลก
ของ Networked Journalism และบรรณาธิการชุมชนโลกของ
Reuters News
“ทอม กูด๊ วินแสดงให้เราเห็นว่าความส�ำเร็จหรือการอยูร่ อดนัน้
ไม่ต้องมาจากความโหดเหี้ยมในการท�ำธุรกิจ หากต้องมาจากการ
ท�ำตัวเป็นคนนิสยั ดีเข้าอกเข้าใจคนอืน่ ” ดักลาส รัชก์ออฟฟ์, ผูแ้ ต่ง
หนังสือ Throwing Rocks at the Google Bus
“ทอม กูด๊ วินเป็นนักอนาคตวิทยาชนิดทีเ่ ราต้องการ เนือ่ งมาจาก
เนื้ อ แท้ ข องเขานั้ น เป็ น คนที่ บ ้ า ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ เขาจึ ง รู ้ ว ่ า
นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาท่ามกลางสุญญากาศ บริบทคือทุกสิ่ง
ทุกอย่าง และในหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้วางโครงสร้างไว้อย่างดีและ

ท�ำให้เราได้เห็นความจริงข้อนีอ้ ย่างชัดเจน” พอล เคมป์-โรเบิรต์ สัน,
ผู้ร่วมก่อตั้ง Contagious
“ถ้าคุณเคยสงสัยว่าธุรกิจหรือองค์กรของคุณจะอยู่รอดหรือไม่
และอยากรู้ว่าต้องท�ำอย่างไรบริษัทของคุณจึงจะอยู่รอดและรุ่งเรือง
ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคสมัยนี้ละก็ นี่คือหนังสือ
ที่คุณต้องอ่าน เพราะในหนังสือที่เรียบเรียงได้อย่างงดงามเล่มนี้
คุ ณ จะได้เรีย นรู้เกี่ย วกับ ยุค สมัย แห่ งการเปลี่ยนแปลงที่น�ำเสนอ
อย่างลึกซึง้ และชัดเจนทีส่ ดุ ตลอดจนได้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ และยังได้เห็นแนวทางที่ท�ำได้จริงที่จะช่วยให้
องค์กรของคุณทั้งอยู่รอดและเติบโตได้ในวันข้างหน้าอีกด้วย ฉะนั้น
จงอ่านให้สนุก และขอให้น�ำเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้จริงด้วย”
เจอร์รี วินด์ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ด้านการตลาดแห่ง Wharton
School มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย
“เดี๋ยวนี้ค�ำว่า ‘disruption’ และ ‘innovation’ ถูกน�ำมาใช้กัน
เกลื่อนกลาดจนเราเริ่มชาชินและรู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ท่ามกลาง
ทะเลแห่งข้อมูล อนาคตมาถึงเราแล้ว ทว่าการเข้าใจอนาคตของ
แต่ละคนกลับไม่เท่ากันเอาเสียเลย ทอม กู๊ดวินกับหนังสือเล่มนี้ของ
เขาเป็นส่วนผสมของความสนใจในเรือ่ งนีอ้ ย่างลึกซึง้ ความเข้าอกเข้าใจ
และความกล้าทีจ่ ะท�ำให้เราเข้าใจในเรือ่ งอนาคตทีเ่ ราก�ำลังตืน่ ตระหนก
อยู่” จอห์น วินเซอร์ นักคิด ที่ปรึกษา และผู้ตั้งแพลตฟอร์มใน
อุตสาหกรรมด้านการตลาด สือ่ และนวัตกรรม, ผูก้ อ่ ตัง้ และซีอโี อ
ของ Open Assembly
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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ขณะนี้โลกของเราเปลี่ย นไปอย่างรวดเร็วมาก มากเสียจน
ดูเหมือนค�ำว่า “ทันสมัย” อาจจะไม่เพียงพอจะจ�ำกัดความเรือ่ งใหม่ๆ
ไปเสียแล้ว และมันก็ถูกใช้อย่างพร�่ำเพรื่อเกินไปด้วยซ�้ำ หลายคน
ไม่รู้สึกอะไรกับค�ำว่า “ทันสมัย” ไปเสียแล้ว เราไม่รู้สึกตื่นเต้นมาก
นักถ้าหากจะมีโฆษณาสักชิ้นบอกเราว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ทันสมัย
ใหม่ล่าสุด นั่นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเสียจน
ชินชา
เราชินกับการเปลีย่ นแปลงในโลกใบนี้ ชินกับค�ำว่า “เทคโนโลยี”
“โลกดิจิทัล” “การปฏิวัติ” “โลกาภิวัฒน์” และความ “เคยชิน” นี้เอง
ท�ำให้เราไม่ได้กระตือรือร้นทีจ่ ะปรับเปลีย่ น หรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ชีวิต เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเท่าใดนัก ทั้งที่ในความจริงแล้ว เมื่อ
เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาสักสิ่งหนึ่ง เราจ�ำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเหมาะสม ไม่เช่นนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างล�ำบาก ธุรกิจ บริษัท
ห้างร้านต่างๆ จะประสบปัญหา เพียงเพราะเราไม่ได้ก้าวให้เท่าทัน
สิง่ ใหม่ๆ ในขณะทีค่ นอืน่ ซึง่ เล็งเห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงนัน้
มีชีวิตที่ดีกว่า มีธุรกิจที่ก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จมากกว่า
แล้วถ้าเช่นนั้นเราจะท�ำการปรับเปลี่ยนอย่างไร?
หนังสือเรื่อง “ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล” เล่มนี้มีค�ำตอบ
ให้กับคุณ
“ทอม กู๊ดวิน” ได้ใช้ความรู้และการสังเกตจากประสบการณ์
ที่ได้พบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย น�ำมากลั่นกรองเป็นเนื้อหาที่จะ

ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล

กระตุ ้ น ความคิ ด ให้ ทุ ก คนรู ้ สึ ก ว่ า นี่ ค วรจะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อมุ่งหน้าสู่การประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ
ได้เปรียบคูแ่ ข่งขัน และยังน�ำมาสูช่ วี ติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ของทัง้ พนักงานบริษทั
หรือคนที่เป็นลูกค้าของบริษัทนั่นเอง
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเป็นสิ่งที่น่ากลัว ทว่าหากมี
การเตรียมพร้อมและขบคิดเส้นทางเดินที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลง
ก็เป็นเรื่องที่วิเศษสุด น�ำมาซึ่งอนาคตที่ดีงาม งอกเงย และมั่นคง
ซึ่ ง ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ห วั ง ว่ า หนั ง สื อ ที่ เ ราคั ด สรรมาอย่ า งดี เ ล่ ม นี้ จ ะ
จุดประกายความคิดให้คุณผู้อ่าน และท�ำให้ก้าวไปในเส้นทางที่
โรยด้วยกลีบกุหลาบประสบความส�ำเร็จในทุกๆ ด้านดั่งตั้งใจ
โพสต์บุ๊ก
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ค�ำน�ำผู้เขียน
ยินดีต้อนรับสู่หนังสือเล่มแรกของผมครับ
นี่เป็นประโยคที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เขียน เพราะ
ผมไม่ใช่คนที่น่าจะเป็นนักเขียนได้เลย จะว่าไปผมก็ไม่เคยฝันอยาก
จะเป็นผู้นำ�ทางความคิด หรือเป็นนักพูดตามงานต่างๆ ถ้อยคำ�
ที่หลั่งไหลออกจากนิ้วมือของผมนั้นไม่ใช่เพราะมันเป็นภารกิจในฝัน
ไม่ใช่เพราะมันเป็นเป้าหมายอันสูงส่งในชีวิต และไม่ใช่เพราะมัน
เป็ น หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ ผ มตั้ ง เป้ า ว่ า จะทำ�ให้ สำ�เร็ จ แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ทำ�สั ก ที
เปล่าเลย ถ้อยคำ�ทัง้ หมดหลัง่ ไหลออกมาเพราะมันเป็นสิง่ ทีผ่ ม ‘ใส่ใจ’
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ออกมาง่ายๆ สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นอยู่เบื้องหลัง
ก็คือความต้องการของผมที่จะผลักดันแนวคิดบางอย่างออกไปสู่
ภายนอก กระตุน้ ให้เกิดการโต้แย้งกัน และเพือ่ ทีจ่ ะสำ�รวจวิถที างใหม่
ทีจ่ ะเชือ่ มโยงแนวคิดต่างๆ และวิถที างใหม่ทจ่ี ะมองความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในโลก
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แม้ว่าผมจะเขียนบทความเผยแพร่ตาม
ที่ต่างๆ ไปร่วม 250 บทความ แต่การเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่
ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยทำ�มาเลยทีเดียว น้อยครั้งมากในชีวิตที่ผมจะ
ทำ�อะไรที่เรียกร้องความใส่ใจของคนอื่นเกิน 30 นาที ฉะนั้น ผม
จึงรู้สึกกดดันอย่างมากที่ต้องเขียนหนังสือที่จะสะกดความสนใจ
ของคนอ่านให้ได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงๆ ผมเดาว่าสำ�หรับคนที่เป็น
นักเขียนเก่งๆ นั้นแม้ว่าจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่บ้าง แต่ก็คง

ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล

เอาตัวรอดได้สบายเนือ่ งจากมีความเข้าอกเข้าใจในคนอ่านเป็นอย่างดี
ผมมีเรื่องราวเยอะมากพอจะเขียนหนังสือทั้งเล่มได้หรือเปล่า? ผม
มีส่วนผสมที่ลงตัวของความไร้เดียงสาและความมั่นใจ ความรู้ และ
ความสดใหม่ทจ่ี ะตัง้ คำ�ถามต่อสิง่ ต่างๆ จากมุมมองทีไ่ ม่ได้มคี นพูดถึง
มาอย่างปรุโปร่งแล้วหรือ? เนื่องจากผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าง
แรงกล้าในเรื่องนี้ ฉะนั้นผมจึงต้องตั้งคำ�ถามอยู่ตลอดเวลาว่า ผม
ใส่ใจมากเกินไปหรือว่ายังใส่ใจไม่พอกันแน่ ผมมีมุมมองที่เป็นกลาง
ในการวิเคราะห์ หรือว่าเป็นแค่คนขี้บ่นคนหนึ่งกันแน่ หนังสือเล่มนี้
ไม่ได้เขียนออกมาเพื่อระบายอารมณ์ หากแต่เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ
ต่างหาก
เหนือสิ่งอื่นใด ผมสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้ควรประกอบด้วย
ความคิดใหม่ๆ เท่านั้น หรือว่าผมควรจะน�ำเอาสิ่งที่เคยเขียนถึงมา
ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีเนื้อหากระตุ้นความคิด มีความน่าสนใจ และได้รับ
เสียงตอบรับอย่างดี แล้วเอาแนวคิดใหม่มาถักทอร้อยเรียงเข้าด้วยกัน
ในท้ายที่สุด หนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่างนั้น ผม
เริ่มต้นจากการเขียนสิ่งที่ผมอยากจะบอกเล่าลงในกระดาษเปล่า
ซึ่ ง ก็ คื อ แนวคิ ด ภาพรวมที่ จ ะเป็ น ตั ว ช่ ว ยที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ใน
ยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน แล้วเสริมด้วยเนื้อหาที่ตัดตอนมาจาก
บทความซึ่งมีใจความกระตุ้นความคิดมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเขียนมา
หนังสือเล่มนี้คือการเดินทางครั้งใหม่ ซึ่งบางครั้งเราก็แวะเข้าไป
เยี่ยมเยียนสถานที่คุ้นเคยในระหว่างทาง ผมได้แต่หวังว่าเนื้อหาที่
ออกมาจะไม่ให้ความรู้สึกซ�้ำซาก แต่เป็นการย�้ำเตือนถึงความจริง
อีกครั้งเพื่อความมั่นใจ
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กันกับผมได้
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ผมพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัดส่วน
ที่ชัดเจน หนังสือเล่มนี้มีอยู่สามส่วนหลัก ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต แต่ละส่วนมีเนื้อหาสามบทที่พูดถึงบทเรียนต่างๆ รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี และมุมมองต่างๆ นอกเหนือจากเนื้อหาทั้งเก้าบทนี้
แล้ว ยังมีบททีแ่ นะนำ�แนวคิดทีผ่ มได้เคยพูดถึงมาแล้ว และสร้างพืน้ ฐาน
ความเข้าใจร่วมกัน ส่วนบทท้ายสุดจะเป็นการสรุปสิ่งต่างๆ ที่ผมได้
พูดไปทั้งหมดและส่งท้ายคุณไปตามเส้นทางของแต่ละคน

โลกที่กำ�ลังเปลี่ยนอย่างเร็วรี่

ผมมั่ น ใจว่ า คนที่ เ คยใช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นยุ ค ปฏิ รู ป ด้ า นการเกษตร
คงจะพรรณนาได้เป็นฉากๆ เกีย่ วกับ ‘ช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นผ่านไป
อย่างเร็วรี่’ ขณะเดียวกัน คนที่ได้ไปเยือนตึกสูงระฟ้าแห่งแรกๆ
ของนิวยอร์กในยุคต้นทศวรรษ 1900 ก็คงจะมีความรู้สึกตื่นเต้น
อย่างไม่อาจประมาณได้ พร้อมกับตระหนักถึงชีวติ ทีก่ ำ� ลังเร่งรุดหน้า
ไปอย่างเร็วกว่าที่เคย แต่ยุคปัจจุบันที่เราก�ำลังอยู่กันนี่ต่างหากที่
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา เราก�ำลังอยู่
ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงมากมายก�ำลังเกิดขึ้นกับโลกในด้าน
ต่างๆ รายรอบตัวเรา สิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น สิ่งซึ่งเราเคยได้แต่
ฝั น ถึ ง ก� ำ ลั ง กลายเป็ น ความจริ ง อย่ า งรวดเร็ ว อายุ ขั ย สุ ข ภาพ
และความมั่งคั่งของประชากรโลกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เรา
คาดการณ์ไว้ แต่ในขณะที่ต่อให้มองโลกในแง่ดีปานใด ต้นทุน
ของแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์และองค์ประกอบพืน้ ฐานอืน่ ๆ ทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนมนุษย์ไปสู่ยุคสมัยใหม่ก�ำลังดิ่งลงอย่างเร็วยิ่งกว่าที่ใคร
เคยคาดคะเนไว้ นีค่ อื ช่วงเวลาทีท่ กุ แห่งหนควรจะเต็มไปด้วยความคิด
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ในทางบวก และเราจะมองเห็นความตืน่ ตัวในทุกๆ ภาคส่วน ในทุกๆ
อุตสาหกรรม เราควรจะตื่นนอนขึ้นมาทุกๆ เช้าด้วยความสดชื่น
เปีย่ มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจจากสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ แต่กลับหาได้
เป็นเช่นนั้นไม่
เราได้เห็นข่าวปลอมเพิม่ มากขึน้ อย่างไม่หยุดยัง้ เราได้เห็นคนงาน
ประท้วงหยุดงานด้วยเกรงกลัวการเข้ามาของอูเบอร์ หุ่นยนต์ หรือ
สัญญาจ้างศูนย์ชั่วโมง* เราได้เห็นบริษัทต่างๆ ประกาศล้มละลาย
กันเยอะมากจนน่าตกใจ เราได้เห็นการควบรวมกิจการของบริษัทที่
เปี่ยมไปด้วยความหวังกับบริษัทที่สิ้นหวัง บทความต่างๆ นับไม่ถ้วน
ยิ่งโหมกระพือความกลัวว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมาเปลี่ยนอะไร
ในชีวิตเราไปบ้าง ผู้คนพากันพูดถึงการคิดภาษีหุ่นยนต์และแนวคิด
เรื่องรายได้พื้นฐานแบบเท่าเทียมกัน เราได้เห็นความท้าทายต่างๆ
ที่ไม่เหมือนกับความท้าทายที่เราเคยเจอมาในอดีต ทั้งหมดนี้เป็น
สิง่ ทีแ่ พร่กระจายมากขึน้ ในระดับทีร่ นุ แรงขึน้ และเป็นจริงมากยิง่ ขึน้
หุ่นยนต์มีทีท่าว่าจะเข้ามาแย่งงานของ ‘มนุษย์อย่างเรา’ ไปจริงๆ
จากความไม่เท่าเทียมในด้านความมั่งคั่ง ตลอดจนถึงความไม่ยอม
อดทนในด้านการเมืองหรือแนวคิดสุดโต่งในเชิงศาสนา เราพอ
จะรู้สึกได้ว่าโลกของเรากำ�ลังประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน
ดูคล้ายกับโลกของเรากำ�ลังอยู่ในช่วงที่กำ�ลังจะก้าวข้ามผ่าน
เส้นแบ่งอะไรบางอย่าง จู่ๆ ก็ดูเหมือนว่าความอุดมสมบูรณ์และ
*

สัญญาจ้างรูปแบบใหม่ทนี่ ายจ้างไม่กำ� หนดเวลาขัน้ ต�ำ่ ในการท�ำงานต่อสัปดาห์
ในขณะที่ลูกจ้างจะต้องเตรียมพร้อมที่จะท�ำงานอยู่ตลอด และได้รับค่าจ้าง
ส�ำหรับชั่วโมงที่ท�ำงานเท่านั้น
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สุขภาพนั้นอยู่ใกล้กับความสิ้นหวังมากเหลือเกิน ในขณะที่ประเทศ
พัฒนาแล้วมองไปในอนาคตด้วยความมัน่ ใจ ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่
ก็กลับอยู่ในภาวะโหยหาความสุขสบายของโลกในวันวาน ความ
ตึงเครียดระหว่างกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดีกับกลุ่มที่ตื่นตระหนก
มองเห็นได้ชัดในทุกหนทุกแห่ง อินเทอร์เน็ตควรจะเป็นสิ่งที่เข้ามา
ฆ่าความโง่เขลา และช่วยเพิ่มความยอมรับและความเข้าอกเข้าใจ
ระหว่างกัน แต่กระนั้น เรากลับมีความรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตถูกใช้เป็น
อาวุ ธ ในการบ่ ม เพาะแนวคิ ด สุ ด โต่ ง ที่ รู้ สึ ก ว่ า เริ่ ม กลายเป็ น สิ่ ง
ธรรมดาไปเสียแล้ว โลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่? การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานส่งผลดีต่อความหลากหลายของมนุษย์หรือไม่? เสรีภาพ
กำ�ลังเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่? พลังอำ�นาจของกูเกิล แอปเปิล เฟซบุ๊ก
อเมซอน (GAFA) ชักจะยิ่งใหญ่เกินไป เพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปจนอยู่
พ้นเอื้อมมือของรัฐบาลในตอนนี้ใช่หรือไม่?

ท้าทายเสียงส่วนใหญ่

เมื่อนำ�คำ�ถามที่ใหญ่โตเหล่านี้มาผนวกเข้ากับการศึกษาที่มีให้
ตักตวงจากอินเทอร์เน็ตอย่างไม่จำ�กัด มันควรนำ�ไปสู่การโต้เถียง
พูดคุยกันอย่างขนานใหญ่ แต่ผมกลับไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลย
ในหลายๆ ด้าน ผมมองเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่มุ่งไปทางใด
ความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ส่วนหนึ่งมาจากความ
รูส้ กึ คับข้องกระวนกระวายใจของผม ผมรูส้ กึ ว่าหลายๆ สิง่ ทีเ่ ราก�ำลัง
พูดถึงกันในโลกธุรกิจเป็นอะไรที่เหลวไหลอย่างสิ้นเชิง ผมเชื่อมั่นว่า
ค�ำถามที่ดีกว่าย่อมน�ำไปสู่การท�ำงานที่ดีกว่า และความก้าวหน้าที่
มีนัยส�ำคัญยิ่งกว่า ผมจึงหงุดหงิดกับความว่างเปล่าไร้สาระของ
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บทสนทนาต่างๆ และการทีไ่ ม่มกี ารพูดคุยในเรือ่ งทีค่ วรจะพูดคุยกัน
ในช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆ ดูจะเต็มไปด้วยความสับสนอลหม่านนั้น
คนส่วนใหญ่กลับด่วนตัดสินว่าตนเองเข้าใจโลกนี้ดีแล้ว และยอมรับ
สิ่งที่เป็นไปโดยไม่มีการโต้แย้งท้าทายใดๆ ใจผมนั้นอยากให้มีการ
โต้เถียงกันแบบสมัยโสกราตีสมากกว่านี้ และให้มีการรีทวีตกันแบบ
ไม่ต้องใช้ความคิดใดๆ ให้น้อยกว่านี้
เมื่อผมได้อ่านข้อเขียนเกี่ยวกับโลกของธุรกิจและการตลาด
การโฆษณาหรือเทคโนโลยี ผมก็ให้ประหลาดใจว่าเราไม่มกี ารพูดคุยกัน
แบบจริงจังเกี่ยวกับประเด็นที่ส�ำคัญๆ แล้วยังแนวคิดกึ่งวิชาการที่
อ้างอิงกันซ�ำ้ ๆ ในหนังสือธุรกิจหลายต่อหลายเล่มอีก ในหนังสือเล่มนี้
ผมจะพยายามให้มันจุดประกายตั้งค�ำถามและล้มล้างวิธีคิดเดิมๆ
ให้มากที่สุด ผมจะตั้งค�ำถามต่อผลงานของคนที่ฉลาดกว่าผมมาก
มีประสบการณ์มากกว่าผมเยอะ และมีความรู้มากกว่าผม ก็ได้แต่
หวังว่าผมจะสามารถท้าทาย คุณ ผมจะกระตุ้นให้คุณตั้งค�ำถามที่
ลึกซึง้ เป็นจริง และแม้กระทัง่ บางค�ำถามทีอ่ าจจะดูไร้เดียงสาไปบ้าง
หรือเป็นค�ำถามที่คนมักจะไม่ถามกัน เพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาก
เหลือเกิน จนกระทั่งถ้าถามไปก็จะดูเหมือนว่าคนที่ถามนั้นทั้งโง่เง่า
และหยาบคายพร้อมๆ กัน ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ที่ปรึกษา
ด้านนวัตกรรมที่เก่งที่สุดนั้นไม่ใช่พวกที่ชอบแปะโพสต์อิตไว้เต็มผนัง
หรือท�ำแผนทีส่ ามส่วน หรือนัง่ บนเก้าอีโ้ ซฟาเท่ๆ กับกระดานไวต์บอร์ด
แต่คนพวกนี้จะเหมือนเด็กแปดขวบที่ไม่เคยหยุดตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ
เหตุผลของทุกเรือ่ ง เป็นพวกทีไ่ ม่รไู้ ปทุกเรือ่ ง และเป็นพวกทีไ่ ม่ยอม
รับฟังข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้นด้วยความที่ยึดถืออุดมคติอย่างแรงกล้า
นั่นเอง
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การเดินทางเริ่มต้นตรงนี้

ผมใช้เวลาสีป่ ใี นการคิดและหาข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะเขียนหนังสือเล่มนี้
ให้เสร็จภายในเวลาหกเดือน ผมเขียนมันบนรถไฟในนอร์เวย์ ใน
ศูนย์การประชุมทีเ่ ปรู ในโรงแรมทีซ่ ดิ นีย์ ในบาร์กลางชนบทของตุรกี
ส่ ว นประกอบบางอย่ า งของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ม าจากชั้ น ดาดฟ้ า ของ
ตึกสูงระฟ้าในดูไบ บางส่วนมาจากคาเฟ่ริมถนนประหลาดๆ ใน
กรุงเดลีหรือหมูบ่ า้ นเล็กๆ ในอุมเบรีย ผมได้รบั แรงบันดาลใจบางอย่าง
ตอนที่อยู่ออคแลนด์ ผมเกิดความสับสนตอนอยู่ที่โคลอมเบีย และ
เกิดความกระจ่างแจ้งบางอย่างตอนอยู่ในชนบทของโรมาเนีย
นับว่าเป็นความโชคดีที่ผมมีหน้าที่การงานซึ่งเปิดโอกาสให้
ผมได้พดู ได้เขียน ได้สงั เกตการณ์และรับฟังเรือ่ งราวจากผูค้ นทัว่ โลก
และผมก็ได้เรียนรู้จากการฟังมากที่สุด งานของผมก็คือเชื่อมโยง
จุ ดต่ างๆ เข้าด้วยกัน มองให้เห็นความเหมือนและความต่างใน
สิ่งเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการ
อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในแคนาดา ฟังคนงานที่กังวลใจในเซินเจิ้น
ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางการสเปน หรือพูดคุยในโต๊ะอาหารที่
กูรตี บี า* ประเทศบราซิล แนวคิดต่างๆ และใจความหลักของหนังสือ
เล่มนีม้ ที มี่ าจากความกว้างและความลึกดังทีผ่ มได้กล่าวมาทัง้ หมดนี้
เมื่อพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ที่ผมได้กล่าวถึงมานี้ และสิ่งต่างๆ
ที่ผมได้ท�ำมาทั้งหมด มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะมองไม่เห็นสิ่งที่

*

กูรตี บี า คือเมืองหลวงของรัฐปารานา ประเทศบราซิลในแถบตอนใต้ ในอดีต
เป็นเมืองแห่งการเกษตรที่เงียบงันและไม่มีใครสนใจ ปัจจุบันกูรีตีบาจัดได้ว่า
เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก และถูกยกย่องให้เป็นเมือง
สีเขียวที่สุดในโลก
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เหมือนกันที่ก�ำลังเกิดขึ้น รวมทั้งความแตกตื่น ความตื่นเต้น และ
พลังงานที่เกิดอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลก สิ่งที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน
อย่างมากขึ้นเรื่อยๆ ในแบบที่พวกเขาเองอาจไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ นั่นก็
คือความต่างระหว่างความหวังกับความกลัว และความสับสนต่อ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ หนังสือเล่มนี้ถูกท�ำออกมาด้วยความตั้งใจให้
ความซับซ้อนของช่วงเวลานี้ดูง่ายขึ้น เพื่อให้คุณได้แยกแยะความ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญออกจากความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส�ำคัญ เพื่อจะ
น�ำบทเรียนในอดีตมาท�ำความเข้าใจอนาคต เพื่อจะมองดูสิ่งที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้ และที่ส�ำคัญเหนืออื่นใดก็คือ เพื่อที่จะ
มองเห็นสิ่งที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ หนังสือเล่มนี้ต้องการ
ให้คุณรู้สึกโกรธเกรี้ยวกับสิ่งที่เราก�ำลังท�ำอยู่ในตอนนี้ เพราะสิ่งที่
เราสามารถจะท�ำได้ในเร็วๆ นีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ ทึง่ อย่างทีส่ ดุ และทีส่ ำ� คัญ
อย่างที่สุด เหนืออื่นใด หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นส�ำหรับคนที่ต้องการ
ผู ้ ชี้ แ นะแนวทางในการเดิ น ทางท่ า มกลางช่ ว งเวลาอั น สั บ สน
อลหม่านและซับซ้อนที่สุดอย่างเช่นตอนนี้
หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามหาความลงตัวให้ได้มากที่สุด
ผมพยายามจะถั ก ทอเส้ น ทางที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งความเห็ น ส่ ว นตั ว กั บ
ความคิดทีเ่ ป็นหลักเป็นฐานและเป็นวิชาการ ผมพยายามจะครอบคลุม
เนื้อหาให้มากพอที่จะทำ�ให้มีความน่าสนใจ แต่ก็ลงลึกพอที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผมหวังที่จะตั้งคำ�ถามและหว่านเพาะความคิด
ตลอดจนกล่ า วถึ ง ทางออกที่ น่ า จะเป็ น ไปได้ ข องคำ�ถามเหล่ า นั้ น
แต่กระนัน้ ก็ตาม หนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้เขียนขึน้ มาเพือ่ จะให้คำ�ตอบทุกๆ
อย่าง นัน่ ไม่ใช่หน้าทีข่ องผม ผมเขียนหนังสือเล่มนีใ้ นแบบทีผ่ มทำ�ได้
พยายามทำ�ให้มันออกมาท้าทาย มีความเป็นส่วนตัว ขณะเดียวกัน
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ก็หวังให้อ่านง่าย ไม่เครียดจนเกินไป ถ้าหนังสือเล่มนี้ทำ�ให้ใคร
หงุดหงิดก็ขอให้ทราบเจตนาของผม เพราะนีค่ อื ช่วงเวลาทีเ่ ราจำ�เป็น
ต้องท้าทายความคิดแบบดั้งเดิม เพื่อเผชิญหน้ากับสภาวะตึงเครียด
ซึ่งเราไม่อยากพบเจอ และผมก็ยินดีที่จะโดนโกรธเคือง ทั้งนี้ก็เพื่อ
กระตุ้นให้บทสนทนาที่จำ�เป็นต้องมีเริ่มต้นขึ้นได้
ฉะนั้น ขอให้อ่านกันอย่างเพลิดเพลิน และหวังว่าเมื่ออ่านแล้ว
คุณจะทั้งหงุดหงิดทั้งเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กัน ผม
หวังว่าคุณจะได้รับความบันเทิงและความรู้จากหนังสือเล่มนี้ ผม
หวังว่าคุณจะเห็นพ้องกับผมอย่างแรงกล้า และไม่เห็นด้วยกับผม
อย่างรุนแรงในบางเรือ่ งในระหว่างการเดินทางครัง้ นี้ และเหนืออืน่ ใด
ทั้งหมด หวังว่าผมจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณคิดต่างและแสดง
ความเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้พยายามปลุกเร้าด้วยหนังสือ
เล่มนี้ แล้วบอกกับผมและบอกกับใครก็ตามทีค่ ณ
ุ คิดว่าสมควรได้รบั รู้
สำ�หรับธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมแล้ว คนที่อยู่ในตำ�แหน่ง
หัวเรือของธุรกิจมักจะต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกสองอย่าง ถ้าไม่
จัดการกับความเสื่อมถอย ก็ต้องสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่และก้าวไปสู่
ความรุ่งเรือง ผมรู้ดีว่าทางเลือกใดที่ผมอยากจะมุ่งหน้าไป และ
หนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นมาเพื่อจะช่วยคุณ

ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล

คำ�ขอบคุณ
ผมอยากขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆ และหวังว่าทุกคนจะ
ให้อภัยทีผ่ มอาจจะทำ�ตัวไม่นา่ รัก ไม่นา่ เข้าใกล้เท่าไรนักในปีทผ่ี า่ นมา
การเขี ย นหนั ง สื อ สั ก เล่ ม มั น เหมื อ นกั บ คุ ณ กำ�ลั ง ตั้ ง ครรภ์ อ ยู่ ใ น
หัวสมอง เรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ในหัวผมมานานเหลือเกิน และมัน
ก็ทำ�ให้ผมกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปบ้าง น่าหงุดหงิดไปบ้าง และ
หมกมุ่นกับตัวเองไปบ้าง
ผมอยากขอบคุณสำ�หรับคำ�ตอบทั้งหลายที่เป็นผลตอบรับจาก
สิ่งต่างๆ ที่ผมกระตุ้นไปทางโซเชียลมีเดีย จนกระทั่งมันนำ�ไปสู่
บทสนทนามากมายซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผมอย่างมาก
ผมอยากขอบคุณพ่อกับแม่ทเี่ ชือ่ มัน่ ในตัวผมเสมอมา แต่ไม่เคย
ท� ำ อะไรที่ ท� ำ ให้ ผ มรู ้ สึ ก กดดั น พ่ อ กั บ แม่ เ ป็ น ผู ้ ที่ ท� ำ ให้ ผ มเป็ น
จอมวายร้ายเจตนาดีอย่างที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ พ่อกับแม่เป็นคน
ปลูกฝังความเชื่อที่ว่า ทุกคนและทุกสิ่งควรจะถูกท้าทายในทางที่ดี
และสอนให้ผมรู้ว่าการฟังนั้นส�ำคัญกว่าการพูด ผมอยากขอบคุณ
ชานน์ บิกลิโอเน นิก ไชล์ดส์ และเอดี คูเรียนส�ำหรับค�ำแนะน�ำใน
ช่วงเวลาวิกฤติของการท�ำหนังสือเล่มนี้
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมอยากขอบคุณเอเดรียนา สแตน
เป็นพิเศษ เอเดรียนาเชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่วันที่ผม
ไม่ได้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเลย เธอคือผู้ที่มองเห็นความสามารถ
บางอย่างที่ผมมีอยู่ในตัวและช่วยบ่มฟักมันขึ้นมา เมื่อหลายปีก่อน
คุ ณ จุ ด ประกายให้ ผ มเริ่ ม ต้ น เขี ย นและให้ ก ารสนั บ สนุ น ผมด้ ว ยดี
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มาตลอด คุณคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง (ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง) ความ
สำ�เร็ จ เกื อ บจะทุ ก อย่ า งในอาชี พ การเขี ย นและการพู ด ที่ ผ มได้ รั บ
ในวันนี้

ธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

1
ธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
‘ถ้าเป็นผม ผมจะไม่เริ่มต้นจากตรงนี้’
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ขับรถหลงทางอยู่ในชนบท
อั น ห่ า งไกลทุ ร กั น ดารของประเทศไอร์ แ ลนด์ แล้ ว ก็ บั ง เอิ ญ มี
คนต้อนแกะผ่านมาพอดี เขาหมุนกระจกรถลงและถามคนต้อนแกะว่า
กรุงดับลินไปทางไหน ชายชาวบ้านสูดลมหายใจลึกและใช้ความคิด
อย่างหนักอยู่นานก่อนจะตอบว่า ‘นี่แน่ะคุณ ถ้าเป็นผมนะ ผมจะไม่
ตั้งต้นจากที่นี่หรอก’
เรื่องเล่านี้ไม่ใช่เรื่องข�ำขันที่ตลกที่สุด แต่ในแง่อุปมาแล้วมัน
ใช้ได้ดกี บั โลกธุรกิจในทุกวันนี้ ซึง่ หลายองค์กรก�ำลังเผชิญกับกระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสภาวะไม่มั่นคง และต้องแบกภาระ
หนักอึ้งของการตัดสินใจที่ท�ำไปด้วยเจตนาและมีเหตุมีผลที่ดีในอดีต
แต่มาถึงตอนนี้มันเห็นชัดว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลย
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดสินใจเหล่านัน้ ส่งผลให้บริษทั ต่างๆ ในทุกวันนี้
ไม่เหมาะที่จะต่อสู้กับบริษัทใหม่ๆ ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นอีกต่อไปแล้ว เมื่อ
มองไม่เห็นเส้นทางที่จะไปข้างหน้า ผมจึงตั้งค�ำถามว่าจะมีบริษัท
จ�ำนวนมากมายเพียงใดทีก่ ำ� ลังคิดว่าเราไม่นา่ ตัง้ ต้นจากตรงนัน้ เลย?
บริษัทก็เหมือนกับคน ในแง่ที่มันเป็นผลรวมของการตัดสินใจ
ทั้งหมดที่เคยท�ำขึ้น มันเป็นผลลัพธ์ของช่วงเวลาปีแล้วปีเล่าที่ได้
สัง่ สมก�ำลังคน ผนวกเข้ากับธุรกิจทีซ่ อื้ มา ทรัพย์สนิ ต่างๆ รวมไปถึง
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ระบบวัฒนธรรมทีต่ กทอดลงมา หลายปีมานีอ้ ตั ราความเปลีย่ นแปลง
ยังไม่เร็วมากนัก ยักษ์ใหญ่ก้าวช้าเหล่านี้จึงยังพอปรับตัวได้ทัน
เหล่าผูน้ ำ� ก็จะสร้างหน่วยงานขึน้ มาใหม่ ผูจ้ ดั การก็จะคิดท�ำเรือ่ งใหม่ๆ
ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยังพอท�ำเพิ่มไปได้ แต่ถึงกระนั้นก็มี
สามอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว
โดยโครงสร้างแล้ว มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรจะอยู่ในโลกที่มี
ลักษณะเฉพาะถิน่ และมีความเกีย่ วเนือ่ งกัน แต่กระนัน้ ความเปลีย่ นแปลง
อันรวดเร็วก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดไป
ทัว่ โลกและเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่บริษทั ต่างๆ ก็ยงั คงเป็นเหมือนเดิม
กันเป็นส่วนใหญ่ โลกของเราเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงและเร็วกว่า
ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต และถ้าดูในหลายๆ ด้านก็จะเห็นได้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงทีว่ า่ นีม้ อี ตั ราเร็วขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะเดียวกันความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของบริษัทต่างๆ ไม่ได้รวดเร็วตาม
ไปด้วย บริษัทจ�ำนวนมากไม่คล่องตัวพอที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง รื้อ
โครงสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงในทางอื่นใดได้รวดเร็วเท่ากับความ
คาดหวังของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
แล้ว หรือท�ำได้ช้ากว่าคู่แข่งขัน
อย่างที่สองที่เกิดขึ้นก็คือ ความได้เปรียบในเรื่องขนาดของ
องค์กรเป็นสิง่ ทีค่ อ่ ยๆ ใช้ไม่ได้อกี ต่อไป ทีผ่ า่ นมาในอดีต บริษทั ใหญ่
มีข้อได้เปรียบเหนือบริษัทเล็กอย่างมหาศาล บริษัทใหญ่สามารถ
ต่อรองส่วนลดในต้นทุนสินค้า ส่งผลให้มเี งินทุนทีจ่ ะเอาไปใช้ประโยชน์
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ในส่วนต่างๆ ได้มาก พวกเขาสามารถน�ำเงินไปใช้ในการโฆษณา
สินค้า ดึงตัวคนเก่งๆ มาท�ำงานด้วย ทั้งยังกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนได้
ทุกเมื่อที่ต้องการ แต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแรงผลักดันทาง
ธุรกิจไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าความได้เปรียบในเรื่องขนาดใหญ่โต
ของธุรกิจก�ำลังจะหมดลง ในความจริงแล้วสิ่งที่เคยท�ำให้บริษัทมี
อ�ำนาจยิ่งใหญ่ อย่างเช่นการมีทรัพย์สินมากมาย รวมไปถึงความรู้
ความเชีย่ วชาญ มีคนท�ำงานจ�ำนวนมาก เป็นแบรนด์ทอี่ ยูค่ กู่ บั ตลาด
มายาวนาน กลับกลายเป็นภาระหนักอึ้งซึ่งท�ำให้การเปลี่ยนแปลง
ท�ำได้ยากขึ้นกว่าเดิม
สิ่งที่สามที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือ เราได้เห็นบริษัทเกิดใหม่เข้ามา
เปลี่ยนแปลงตลาดและประสบความส�ำเร็จอย่างน่าทึ่ง เราได้เห็น
ปรากฏการณ์ ที่ บ ริ ษั ท ละทิ้ ง หลั ก การเก่ า ๆ ไป และสร้ า งตั ว เอง
ขึ้นมาใหม่โดยมีเทคโนโลยีล่าสุดเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจ บริษัท
เหล่านีเ้ ลีย่ งข้อก�ำหนดทีม่ มี าแต่อดีต หรือไม่กจ็ งใจแหกกฎหน้าตาเฉย
โดยตั้งบริษัทขึ้นมาบนพื้นฐานในหลักการธุรกิจใหม่และเป็นรูปแบบ
ธุรกิจที่ค้านกับรูปแบบเดิมๆ ส่วนใหญ่แล้วมองว่าความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมายและสังคมนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ท้ายสุด บริษัทเหล่านี้มัก
จะมีต้นทุนการท�ำงานที่ต�่ำ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
และมักจะท�ำให้เจ้าของตลาดเดิมหมดคุณค่าไปโดยสิ้นเชิง ในอดีตที่
ผ่านมานั้นเรามักมองว่าประสบการณ์การท�ำธุรกิจมานานเป็นข้อดี
แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่า บริษัทอายุน้อยที่มีหัวใจอยู่ที่เทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดดูจะมีโครงสร้างธุรกิจที่เอื้อต่อการขยายตัวไปสู่อนาคต
ได้ดีที่สุด
ความเปลีย่ นแปลงทัง้ สามอย่างนี้ คือความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
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พร้อมกันทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ขนาดของกิจการที่กลายเป็นเรื่อง
ไม่ส�ำคัญอีกต่อไป และการเกิดขึ้นของบริษัทเล็กๆ แห่งใหม่ที่เข้ามา
แย่ ง ตลาดของธุรกิจ เก่า คือ สิ่งที่ท�ำให้ชีวิตของมนุษย์เ ปลี่ยนไป
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทต่างๆ จ�ำเป็นต้องคิดอย่าง
หนักหน่วงและสลัดความกลัวทิ้งไป ต้องกล้าท้าทายตัวเอง ในบทนี้
ผมจะเกริ่นถึงแนวคิดหลักๆ เรื่องการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดใน
โลกยุคดิจิทัลว่ามันจะขับเคลื่อนและส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนโฉม
ธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่
ผมอยากให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มตั้งค�ำถามที่ควรถาม รวมถึงค�ำถามที่
ตอบยากตรงกับสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นจริงด้วย บทนี้เป็นเรื่องของการ
ท�ำความเข้าใจเหตุการณ์และเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ในขณะเดียวกันก็มอบรากฐานที่กว้างขึ้นส�ำหรับแนวคิดต่างๆ ที่ผม
จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อๆ ไป

ได้เวลาตั้งค�ำถามที่ตอบยาก
ค�ำถามที่ลึกซึ้งและเป็นค�ำถามที่ดีที่สุดที่เราไม่เคยกล้าจะถาม
ก็คือ หากคุณเริ่มต้นธุรกิจในวันนี้มันจะเป็นรูปแบบไหน? ธุรกิจนี้
จะท�ำอะไร? จะด�ำเนินการอย่างไร? จะหารายได้อย่างไร? มีอะไรบ้าง
ที่คุณจะยังท�ำเหมือนเดิมและอะไรบ้างที่คุณจะไม่มีวันท�ำ? นี่คือ
ค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานหลักของบริษัทของคุณ และเป็นสิ่งที่
คุณควรจะถามตัวเองในระหว่างที่ไปพักผ่อนในต่างแดน หรือนั่ง
เหม่อมองไปนอกหน้าต่างรถไฟ ในตอนที่คุณไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา
การท�ำงานตามปกติในแต่ละวัน
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หากค�ำตอบทีไ่ ด้มาคือ บริษทั ของคุณในวันนีย้ งั คงมีรปู แบบเดิม
เหมือนทีเ่ คยเป็นมา ถ้าเช่นนัน้ ก็แปลว่าคุณยังไม่ตงั้ ใจคิดค�ำตอบให้ดี
หรือไม่งั้นบริษัทของคุณก็น่าจะเพิ่งตั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือ
ที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือคุณเพิกเฉยต่อความเปลี่ยนแปลงมากมายที่
ก�ำลังเกิดขึ้นในโลกและอะไรที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน
ค�ำตอบทีไ่ ด้มาน่าจะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ หงุดหงิดใจพอสมควร ตอนนี้
ความรูส้ กึ ของคุณน่าจะเป็นความขุน่ เคืองใจ คุณอาจรูส้ กึ ว่าผมเข้าไป
ยุม่ ย่ามหรือผมเข้าใจคุณผิด และคุณคงไม่ชอบน�ำ้ เสียงของผมเท่าใด
นัก แผนกของคุณหรือธุรกิจของคุณได้ตอ่ สูก้ นั มาอย่างหนักเพือ่ รับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เคยเจอมา แล้วก็ได้ปรับตัวมาตามล�ำดับ
จนได้พบความสมดุลที่ดีระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและ
การใช้เงินทุนของบริษทั แล้ว เป็นไปได้มากว่ามันอาจไม่ได้เหมาะเจาะ
ลงตัวกับโลกในทุกวันนี้ แต่กไ็ ม่ได้ตกยุคจนคนท�ำงานเริม่ นอนไม่หลับ
มือก่ายหน้าผากกันบ่อยๆ จริงอยูว่ า่ ถ้ายังเป็นแบบนีต้ อ่ ไป สถานการณ์
ในอนาคตอาจจะยิ่งเลวร้ายกว่านี้ แต่การดิ้นรนต่อสู้ในแต่ละวันก็
ท�ำให้คุณไม่เหลือเวลาคิดถึงอนาคตแล้ว
บริษัท ของคุณอาจจะไม่เคยมีแ ผนการสิบปีแ บบจริงๆ จังๆ
ค�ำประกาศพันธกิจของบริษัทอาจจะเป็นแค่สิ่งที่ท�ำให้ทุกคนรู้สึกดี
ทว่ า มั น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ คั ด กรองมาแบบมุ ่ ง เน้ น และเปี ่ ย มไปด้ ว ยพลั ง
บริ ษั ท ของคุ ณ อาจจะไม่ เ คยวางแผนอนาคตที่ จ ะรั บ มื อ ความ
เปลี่ยนแปลงและสร้างเครื่องมือไว้รองรับ บริษัทของคุณอาจจะอยู่
ในสถานะท�ำดีที่สุดแล้วเท่าที่จะท�ำได้ท่ามกลางสภาพความเป็นจริง
ของยุคสมัยปัจจุบันนี้
บริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ มี ส ภาพเหมื อ นรหั ส ภาษี ห รื อ ไม่ ก็ ส นามบิ น
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ฮีทโธรว์ ในแง่ที่มันเป็นการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม มีการปะชุนและ
การแก้ปัญหามาจนนับครั้งไม่ถ้วนตลอดห้วงอายุที่ก่อตั้งมา การ
เปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะครั้ ง ที่ เ กิ ด กั บ บริ ษั ท มี พื้ น ฐานมาจากการคิ ด
ใคร่ครวญสถานการณ์และความเป็นจริงของแต่ละช่วงเวลา และ
แต่ละครัง้ ก็สง่ ผลให้บริษทั สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้เป็นอย่างน้อย
ถึงอย่างนัน้ รหัสภาษีของอังกฤษก็ยาวยืดถึง 17,000 หน้า สนามบิน
ฮีทโธรว์กย็ งั เละเทะ อีกทัง้ ตัง้ ผิดต�ำแหน่ง ทัง้ สองอย่างนีจ้ ะดีขนึ้ มาก
หากว่าในวันนี้เราล้มกระดานและเริ่มต้นกันใหม่
ค�ำถามต่อไปคือ คุณจะอยู่แบบนี้ต่อไปได้หรือไม่? เมื่อไรที่
ความเทอะทะหรือความไร้ประสิทธิภาพจะถึงจุดที่การกลับไปตั้งต้น
กันใหม่จะมีเหตุผลกว่า? ธุรกิจของคุณอาจจะด�ำเนินไปได้ในแต่ละวัน
แต่มันจะเป็นแบบนั้นไปได้นานแค่ไหน? ลึกๆ แล้วเรารู้ดีว่าสักวัน
สนามบินฮีทโธรว์จะต้องถูกปิดตัวลง บริษัทผลิตรถยนต์จะต้องผลิต
รถไฟฟ้ า ออกมา ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก หลายแห่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ลไกที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการส่งสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง
เรารู ้ ว ่ า เมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง แล้ ว บริ ษั ท ที วี จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงตั ว เอง
ธนาคารอาจจะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ สักวันหนึ่งการท�ำ
โฆษณาและการตลาดจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองเสีย
ใหม่ เช่นเดียวกันกับบริษัทด้านพลังงานหรือยาสูบ แต่ธุรกิจเหล่านี้
จะต้ า นทานได้ น านแค่ ไ หนก่ อ นจะถึ ง วั น นั้ น ? แน่ น อนว่ า มี บ าง
อุตสาหกรรมทีอ่ าจจะไม่เจอความเปลีย่ นแปลงชนิดพลิกโฉม อย่างเช่น
การท� ำ เหมื อ งแร่ การท� ำ ไม้ การเกษตร การให้ บ ริ ก ารจ่ า ยน�้ ำ
ความเปลี่ยนแปลงที่บริษัทเหล่านี้ต้องประสบในด้านความรุนแรง
ความเสี่ยงหากไม่ปรับตัว และโอกาสที่จะได้มานั้น ไม่น่าจะอยู่ใน
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ระดับเดียวกันกับบริษัทที่กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้
สิง่ ทีค่ วรตามมาหลังจากค�ำถามเหล่านัน้ ก็คอื ค�ำถามทีม่ คี วาม
รุนแรงยิ่งขึ้นและมีประโยชน์ยิ่งกว่า กล่าวคือ คุณจะท�ำอะไรได้บ้าง
เพื่ อ จะไปถึงจุด นั้น? คุณจะไปถึงจุดนั้นได้ด้วยสิ่งที่คุณมีอยู่แ ล้ว
ในตอนนี้ หรือว่าคุณต้องหยุดแล้วตั้งต้นใหม่? ใครและอะไรบ้างที่
จะช่วยให้คณ
ุ ท�ำได้? วิธกี ารใดบ้างทีจ่ ะท�ำให้สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นจริงขึน้ ได้?
ส�ำนวนหนึง่ ทีใ่ ช้กนั บ่อยในซิลคิ อนแวลลียก์ ค็ อื ‘สร้างเครือ่ งบิน
ตอนที่คุณก�ำลังบินอยู่’ มันเป็นอะไรที่ออกจะฟังดูเพี้ยน แต่บริษัท
ต่างๆ ก็จ�ำเป็นต้องคิดถึงกลยุทธ์ต่อไปของตัวเองแล้วก็ตั้งค�ำถามว่า
ควรจะสร้างระบบใหม่และเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ หรือว่าจะรื้อปรับ
โครงสร้างเดิมที่มีอยู่? หรือว่าจะสร้างบริษัทใหม่ในอีกธุรกิจหนึ่งไป
เลย ส�ำหรับเนื้อหาที่คุณจะได้อ่านต่อไปในหนังสือเล่มนี้ ความตั้งใจ
ของผมคือโหมกระพือความสงสัยใคร่รู้ และจุดชนวนความหงุดหงิด
ขุ่นเคืองให้แก่คุณ จนถึงจุดที่คุณปรารถนาอยากจะเปลี่ยนบริษัท
ของคุณ ตามด้วยขั้นตอนที่จะไปถึงจุดนั้นอย่างสมเหตุสมผล
เราทุกคนควรจะมองไปข้างหน้ากันให้ดียิ่งกว่านี้ เราเรียนรู้
จากอดีตและจากความล้มเหลวของโกดักและโนเกียได้ เช่นเดียวกับ
บล็อกบัสเตอร์หรือร้านหนังสือบอร์เดอร์ส แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ถูก
บอกเล่ามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง อีกทั้งบริบทและเงื่อนไขของ
ทุกวันนีก้ เ็ ปลีย่ นไปแล้ว หลายปีทผี่ า่ นมาร้านค้าปลีกทีข่ ายให้แก่ผซู้ อื้
โดยตรงไม่ได้กงั วลใจกับอเมซอน (Amazon) เนือ่ งจากคิดว่าอเมซอนนัน้
ต่างจากตัวเอง เพราะอเมซอนเป็นเรื่องของ ‘การซื้อของออนไลน์’
คิดดูก็แล้วกันว่าความคิดนี้ฟังดูเขลาเพียงไร หากเฟซบุ๊กเข้าถึงผู้ใช้
จ� ำ นวนสองพันล้านคนบนโลกนี้ไ ด้ เฟซบุ๊ก ก็จะกลายเป็นบริษัท
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ค้าปลีกหรือบริษัทบันเทิงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว หากผู้คนมี
ความไว้วางใจในกูเกิล ก็ไม่มอี ะไรมาหยุดไม่ให้กเู กิลกลายเป็นธนาคาร
ได้ กุญแจส�ำคัญของการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงก็คือ
การมองไปข้างหน้า ไม่ใช่มองย้อนกลับ

มีอะไรบ้างที่ยังคงเดิม
ส่วนที่ยากที่สุดในงานของผมคือการหาจุดสมดุล ในขณะที่
สิง่ ต่างๆ อาจจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ความเป็นจริง
ก็คือว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากเดิม มันห่างไกลจากนั้นด้วยซ�้ำ
ไกลพอที่ จ ะบอกว่าด้านต่างๆ ในชีวิต เรายังคงเดิม ตอนนี้คุณก็
ยั ง คงอ่ า นหนั ง สื อ ที่ ท� ำ มาจากเยื่ อ กระดาษที่ ม าจากเยื่ อ ไม้ แ ละ
หมึกพิมพ์อยู่ (เว้นแต่คุณจะก�ำลังอ่านหนังสือฉบับอีบุ๊ก)
ความเปลี่ย นแปลงมาถึงแล้วก็จ ริง แต่มันไม่ได้ครอบคลุม
ทุกอย่างในชีวิตเรา ชีวิตของคนชั้นกลางในมุมไบ ซิดนีย์ มะนิลา
โตเกียว นิวยอร์ก และลอนดอนดูจะมีความคล้ายคลึงกันยิง่ กว่าในอดีต
ขณะเดียวกันก็ยิ่งห่างไกลแตกต่างจากชีวิตของคนในชนบทของ
เมืองเหล่านั้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ผู้คนในชนบทตามที่ต่างๆ ทั่วโลก
เดี๋ยวนี้ก�ำลังเผชิญกับความท้าทายซึ่งคล้ายคลึงกัน มากกว่าความ
คล้ายคลึงระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทในประเทศเดียวกัน
เนือ่ งจากธรรมชาติของโลก คนส่วนใหญ่ทจี่ ะอ่านหนังสือเล่มนี้
น่าจะเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆ กับผม และคนกลุ่มนี้ก็จะมีบางอย่างที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งแตกต่างจาก ‘คนทั่วไป’ อาจจะมีคนที่เรียกเราว่า
พวก ‘ไม่ปกติ’ เมือ่ เทียบกับชาวบ้านชาวเมืองทัว่ ไป ในปี ค.ศ. 2018
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แม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว ‘ผู้คนโดยทั่วไป’ จะไม่ซื้อของกิน
ของใช้ทางออนไลน์ ไม่ปล่อยห้องให้เช่าผ่านแอร์บีเอ็นบี (Airbnb)
ผู้คนทั่วไปจะไม่โอนเงินให้ใครทางโทรศัพท์และไม่มีล�ำโพงอัจฉริยะ
(Smart Speaker) เป็นของตัวเอง เราต้องไม่ลืมว่าหนึ่งในสามของ
ประชากรสหรัฐ ยังคงซื้อ และเช่าดีวีดีอยู่ (Rodriguez, 2017)
และแม้ว่าจะถึงกลางปี ค.ศ. 2015 แล้ว ก็มีเพียงหนึ่งในเจ็ดคน
ของประชากรวัยผูใ้ หญ่ของสหรัฐทีเ่ คยใช้บริการอูเบอร์ (Uber) ลิฟท์
(Lyft) หรือบริการรถยนต์ร่วมโดยสาร (Ride Sharing) เจ้าอื่นๆ
มาก่อน (Smith, 2016) พวกเราที่ไม่ใช่ ‘คนทั่วไป’ ซึ่งก�ำลังอ่าน
หนังสือซึ่งไม่เหมือนกับชีวิตของชาวบ้านทั่วไปที่เป็นคนกลุ่มใหญ่
ของโลก เราจะต้องไม่ลมื ข้อนีแ้ ละต้องปรับมุมมองของเราให้ถกู ต้อง
แนวโน้มของสิ่งต่างๆ นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ อย่างเรื่องแนวโน้ม
ของแผ่นดีวดี กี ค็ อื การหายไป การเดินทางไปไหนมาไหนแบบรถยนต์
ร่ ว มโดยสารจะได้ รั บ ความนิ ย มและกระจายไปสู ่ ช นบทมากขึ้ น
มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะใช้เสียงพูดออกค�ำสั่งกับคอมพิวเตอร์ เรา
จะยังคงซื้อของจากทางร้านค้าแต่ไม่ใช่ซื้อทางหน้าร้านแต่เป็นทาง
อินเทอร์เน็ตแทน ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าจะเปลี่ยนโฉมหน้าของ
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และธุรกิจต่างๆ ที่รายล้อม กระนั้นสิ่งที่
เป็นรากฐานของอารยธรรมมนุษย์จะยังไม่เปลี่ยนจากเดิม แบรนด์
ต่างๆ และความต้องการของมนุษย์ที่จะสร้างสายใยทางสังคมผ่าน
การแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง หรือช่วยส่งเสริมการเลือกด้วยการ
ให้ความไว้วางใจ สิง่ เหล่านีจ้ ะไม่สญ
ู หายไปเพราะอเมซอน สายการบิน
ต่างๆ จะไม่ล้มละลายเนื่องจากไม่มีพนักงานที่สวมเฮดเซ็ตแบบ AR
(Augmented Reality) โรงแรมจะไม่เจ๊งเพียงเพราะไม่มีล�ำโพงที่
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เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในห้องพัก
เมื่อตอนที่ผมนั่งดื่มเบียร์พิลส์เนอร์อยู่ในเบียร์ฮอลล์แห่งหนึ่ง
ในแฟรงก์เฟิร์ต เห็นได้ชัดว่าโรงเบียร์ที่เป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งตั้งมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 แห่งนี้ไม่ได้ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ใดๆ ผม
ไม่คิดว่าที่นี่จ�ำเป็นต้องมีการพูดคุยเรื่องนวัตกรรมเพื่อดูว่างานพิมพ์
แบบสามมิตหิ รือเฮดเซ็ตแบบ VR (Virtual Reality) จะส่งผลอย่างไร
ต่ อ บริ ษั ท และผมก็ ไ ม่ คิ ด ว่ า เจ้ า ของโรงเบี ย ร์ แ ห่ ง นี้ จ ะมี ป ั ญ หา
นอนไม่หลับเพราะกลัวว่า ‘อูเบอร์แห่งอุตสาหกรรมเบียร์’ จะเป็นใคร
งานของผมคือการตัดสินใจว่าอะไรบ้างที่กำ� ลังเปลี่ยนแปลงไป
และอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อธุรกิจ และก็ต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่ต้อง
เปลี่ยนและอะไรที่ไม่ควรเปลี่ยน ผมเชื่อเต็มหัวใจว่าเทคโนโลยีไม่ได้
เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง และยังเชื่ออีกด้วยว่าในอนาคตก็จะไม่เป็น
แบบนั้น ถ้าสินค้าของคุณเป็นนมยี่ห้อหนึ่ง หรือถ้าคุณท�ำธุรกิจ
อบขนมปัง หรือร้านท�ำผม ก็เป็นไปไม่ได้ที่ความเปลี่ยนแปลงชนิด
ถอนรากถอนโคนจะเกิดขึน้ กับธุรกิจของคุณ หรือถ้าเมือ่ ไหร่มนั เกิดขึน้
มันก็จะไม่รวดเร็วและรุนแรงถึงขัน้ ท�ำลายธุรกิจของคุณจนสูญสิน้ ไป
บริษทั ต่างๆ ทีเ่ ป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟและท�ำเมล็ดกาแฟบดส�ำหรับ
ร้านกาแฟรายย่อยก็ไม่จำ� เป็นต้องกลายเป็น ‘บริษทั เทคโนโลยีซงึ่ บังเอิญ
ท�ำกาแฟขาย’ ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะต้องพลิกโฉมตัวเองโดยสิ้นเชิง
เรามักจะไม่ค่อยได้ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตที่พูดถึง
แง่มุมที่ประกอบด้วยสิ่งยิบย่อยในภาพใหญ่ เหตุผลก็อย่างที่บ็อบ
ฮอฟฟ์แมนกล่าวไว้วา่ ‘ไม่เคยมีใครกลายเป็นคนดังเพราะคาดการณ์
ว่าสิ่งต่างๆ จะยังคงเดิมเสียเป็นส่วนใหญ่’ (The Ad Contararian,
2017) ถึงกระนั้นแม้กระทั่งคนที่คาดคะเนว่าความเปลี่ยนแปลงจะ
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ไม่ส่งผลกระทบกับตัวเอง หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบรรดา
เทคโนโลยีต่างๆ แบบที่เราอ่านเจอบ่อยๆ ก็ยังจ�ำเป็นต้องคอยจับตา
มองอนาคตเอาไว้ อย่ า งน้ อ ยพวกเขาก็ จ ะได้ มั่ น ใจว่ า ตนเองยั ง
ไม่ตอ้ งเปลีย่ นอะไร หรือเพือ่ จะได้เตรียมอ้าแขนรับสิง่ ทีก่ ำ� ลังจะมาถึง
แม้ว่าตามความจริงแล้วไม่จ�ำเป็นต้องเปิดรับมันก็ตามที

ความเปลีย่ นแปลงคือภัยคุกคามถึงระดับแก่นกลางของธุรกิจ
ตอนทีเ่ ราตัง้ ค�ำถามว่าหากว่าบริษทั ของคุณเพิง่ ตัง้ ขึน้ มาในวันนี้
มันน่าจะมีรปู แบบหรือโครงสร้างเช่นไร เราจ�ำเป็นต้องตอบค�ำถามนัน้
อย่างซื่อสัตย์โดยปราศจากการหลบเลี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น เราจ�ำเป็นต้อง
มองลึกเข้าไปถึงแก่นกลางของบริษัท เราจะต้องตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ
รากฐานของบริษัท และมองดูแก่นที่ว่านั้นในบริบทของโลกที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ เราจะต้องตรวจสอบเหตุผลที่บริษัทต่างๆ
ตั้งอยู่ได้และหลักการที่พวกเขาวางไว้เป็นรากฐาน
ลองนึ ก ภาพธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ เ ป็ น เสมื อ นตึ ก ระฟ้ า สั ก แห่ ง
ตึกระฟ้าจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานอันแข็งแกร่ง สร้างในรูปแบบและ
ประสิทธิภาพมากที่สุด มีเหตุผลมากที่สุด และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของตึกแห่งนั้นได้ดีที่สุด ต�ำแหน่งที่ตั้งของรากฐานตึกระฟ้านั้น
ก�ำหนดมาด้วยความรู้ท้องถิ่นและความรู้ระดับโลกทั้งหมด รวมทั้ง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและเศษเสี้ยวของสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตลอดช่วงเวลานั้นๆ
บนรากฐานที่ว่านี้ เหล็กกล้าขนาดใหญ่หรือโครงคอนกรีตถูก
สร้างขึ้นและตั้งสูงขึ้นไปบนอากาศ ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้าง
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หลักของตึกแห่งนั้น เป็นเค้าโครงของรูปทรงและส่วนใช้งานต่างๆ
ของตัวตึก
โครงสร้างของตึกที่ท�ำจากเหล็กกล้าหรือคอนกรีตนี้ก็เปรียบ
ได้กับรูปแบบโครงสร้างของบริษัท มันเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐาน
ของธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะเป็ น แผนกต่ า งๆ กฎระเบี ย บ พื้ น ฐานซึ่ ง เป็ น
แก่นกลางเหล่านี้คือสิ่งที่ท�ำให้ธุรกิจเป็นอย่างที่มันเป็น เป็นสิ่งที่
สร้างตัวตนของบริษัทนั้นให้ปรากฏและสัมผัสได้แก่คนภายนอก ให้
เห็นว่า พวกเขาท�ำอะไร? พวกเขาท�ำอย่างไร? รวมไปถึงแสดงให้เห็น
รูปแบบการจัดการและโมเดลของบริษัทอีกด้วย สิ่งที่อยู่ด้านบนสุด
ของโครงสร้ า งที่ ว ่ า นี้ ถู ก ก� ำ หนดขึ้ น มาตามหลั ง โครงสร้ า งขั้ น
พื้นฐานนั้น ได้แก่ ส่วนประกอบในด้านการบริการ ลิฟต์ ช่องทาง
หนีไฟ พื้นที่ระเบียงส�ำหรับให้บริการต่างๆ ระบบประปา การเดิน
สายไฟ ระบบแอร์และระบบท�ำความร้อน ในภาพอุปมาส่วนประกอบ
เหล่านี้ได้น�ำเสนอวัฒนธรรมและกระบวนการท�ำงานของธุรกิจใน
ทุกวันนี้ขึ้นอีกครั้ง มันคือวิธีการด�ำเนินธุรกิจของตึกหรือบริษัท คือ
เส้นเลือดของตึกหรือบริษัท คือสายแห่งชีวิตที่ตึกหรือบริษัทจะอยู่
ไม่ได้หากปราศจากสิ่งเหล่านี้
สิ่ ง สุ ด ท้ า ยบนรากฐานอั น แข็ ง แกร่ ง นั้ น คื อ สิ่ ง ที่ ติ ด อยู ่ กั บ
โครงสร้างตึกอย่างแน่นหนา ได้แก่ ผลพวงทีเ่ กิดจากบริบทของส่วน
ประกอบในด้านการบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกได้ มี
การตกแต่งขั้นพื้นฐานมากกว่า สิ่งเหล่านั้นได้แก่ การออกแบบ
ภายใน เฟอร์นิเจอร์ สไตล์ของบริเวณโถงต้อนรับ ต้นไม้ประดับ
ภายในอาคาร การเลือกสีอาคาร เป็นต้น ในกรณีอาคารสูงระฟ้าที่
เรายกเป็นตัวอย่างหลังนี้ เก้าอีใ้ นโถงล็อบบีเ้ ป็นเก้าอีท้ รงเก๋แปลกตา
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ในห้ อ งน�้ ำ ประดั บ ด้ ว ยภาพศิ ล ป์ ในโถงต้ อ นรั บ มี วิ ดี โ อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของบริษทั เปิดให้ชม และยังมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ที่ช่วยให้ผู้มาเยือนบริษัทเกิดความประทับใจที่ดี
ในธุรกิจ นั้น องค์ป ระกอบเหล่านี้คือสิ่งที่บริษัทท�ำเพื่อที่จะ
แสดงตัวตนออกไปสูส่ ายตาคนภายนอกนัน่ เอง คือสิง่ ทีแ่ ขกผูม้ าเยือน
จะมองเห็นเป็นสิ่งแรก คือภาพที่บริษัทแสดงออกไปให้คนภายนอก
รับรู้ ได้แก่ วิธีการท�ำการตลาด การท�ำแบรนด์ ข่าวที่ส่งออกไปให้
สื่อมวลชน การโฆษณา ทุกสิ่งที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่บริษัทท�ำ นี่คือ
สิ่งที่คนจะมองเห็นได้ง่ายที่สุด มันคือสิ่งที่อยู่ภายนอกสุดของงาน
ออกแบบ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ทบี่ ริษทั
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ด้วย ทีนไี้ ม่วา่ จะเป็นในกรณี
อาคารหรือบริษัทก็ตาม ส่วนประกอบชั้นนอกสุดที่คนภายนอก
มองเห็น ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่เปลี่ยนได้ง่ายที่สุดและเป็นอะไรที่ลวงตา
มากที่สุดด้วยนั้น แท้จริงแล้วมันคือวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการเปลี่ยน
รูปลักษณ์ทคี่ นมองเห็น ง่ายยิง่ กว่าการเปลีย่ นสิง่ ทีม่ ผี ลจริงๆ มากนัก
ในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ยิ่งกว่าในยุคสมัยใด เมื่อเราพิจารณาดูภาพเปรียบเทียบนี้ให้ดีๆ เรา
ก็จ�ำต้องตั้งค�ำถามว่า ธุรกิจควรท�ำอย่างไรหากพบว่าตนเองไม่อยู่
ในทีท่ เ่ี หมาะสม? หากในตอนทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ ตึกระฟ้าแห่งนีม้ เี หตุผล
อันควรที่มันจะตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน แต่ตอนนี้มันควรจะไปอยู่ใน
เซาเปาโลแทนล่ะ? หากมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ท�ำงานของคนงาน
เงิ น เดื อ นแพงๆ 1,000 คน ผู ้ ซึ่ ง เคยแต่ ฝ ั น ถึ ง การได้ ท� ำ งานใน
อาคารสูงชื่อ ก้อ งที่แมนฮัต ตัน แต่ในตอนนี้มีก ารส่งงานออกให้
คนภายนอกท�ำ ส่งผลให้งานส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของคนงานใน
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บังกาลอร์แทน?
จะเกิดอะไรขึ้นหากรากฐานที่ถูกวางแผนไว้ให้รองรับอาคาร
สูงสามสิบชั้น แต่นานๆ ไปเมื่อความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น มีการ
ต่อเติมเพิ่มชั้นบนขึ้นมา? จะเกิดอะไรขึ้นหากโครงสร้างนั้นสร้างไว้
ส�ำหรับผนังอิฐ แต่ตอนนี้เราอยากได้หน้าต่างสูงแทนผนัง? จะเกิด
อะไรขึน้ หากระเบียบต่างๆ หมายความว่าเราจ�ำเป็นต้องมีบนั ไดหนีไฟ
เพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง? จะเกิดอะไรขึ้นหากลิฟต์ที่ท�ำไว้ไม่เพียงพอต่อ
ปริ ม าณผู ้ ใ ช้ ง านที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ในตอนนี้ ? จะเกิ ด อะไรขึ้ น หากเรา
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้คนงานเหล่านั้นอีกต่อไปแล้ว?
แท้ จ ริงแล้ว โลกของการก่อ สร้างนั้นใช้เ ป็นการอุปมาเพื่อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจได้ดีทีเดียว สหราชอาณาจักรนั้นใช้เงินไป
หลายพันล้านปอนด์ในการบ�ำรุงรักษาทางรถไฟสายเก่า แทนที่จะ
ใช้เงินนัน้ สร้างรถไฟสายใหม่แบบความเร็วสูง รถไฟแบบเก่าทีเ่ ชือ่ งช้า
และใช้งานอย่างเต็มศักยภาพที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ะสมมาเนิน่ นานหลายปี มันเป็นผลมาจากการลงทุน
ที่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่ครั้งเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่
อนุมตั ยิ ากกว่า จนถึงวันนีเ้ นือ่ งจากงานก่อสร้างท�ำมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยไม่ต้องใช้เวลาสิบปี ในการสร้างและลดผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมันยังคงมีอยู่ เนื่องจากไม่มีใครกล้าหาญพอจะท�ำการ
ตัดสินใจอันยากยิ่ง มิหน�ำซ�้ำยังต้องใช้เวลานานมากในการแสดง
ผลลัพธ์ให้ประจักษ์
ความเป็ น จริ ง คื อ ธรรมชาติ ข องธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปได้
สร้างสภาพแวดล้อมให้กับโมเดลธุรกิจแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ
พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค และคู่แข่งรายใหม่ส่งผลให้โครงสร้าง
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ของธุรกิจทีใ่ หญ่โตเทอะทะนัน้ กลายเป็นสิง่ ทีอ่ ยูผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ทาง เป็นอะไร
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานจากแนวคิดเก่าๆ ในการอุปมา หลายๆ กรณีที่
เราเห็นกัน สิง่ ทีบ่ ริษทั ส่วนใหญ่ได้สร้างขึน้ ตอนนีก้ ลับกลายเป็นสิง่ ที่
ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ทุกวันนี้ บริษัทใหม่ๆ ที่เริ่มต้นจากศูนย์และ
สร้างขึน้ จากแนวคิดใหม่ รหัสใหม่ ระบบใหม่ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ก�ำลังท�ำให้ธุรกิจหน้าเก่าดูโบราณไปถนัดเลยทีเดียว
เราได้เห็นกรณีตัวอย่างของธุรกิจที่ตั้งมานานทั่วโลก บริษัท
เหล่านี้มีภาพลักษณ์และมีขนาดแตกต่างกันไปมากมาย มีทั้งบริษัท
ค้าปลีกที่ตอนนี้ได้แต่หวังว่าตัวเองไม่น่ามีร้านค้าอยู่ในมือเลย มีทั้ง
บริษัทบันเทิงที่มาคิดได้ตอนนี้ว่าน่าจะซื้อลิขสิทธิ์ทั่วโลกตอนที่ยัง
สร้างคอนเทนต์กันอยู่ มีทั้งบริษัทผลิตรถยนต์ที่คิดได้ว่าไม่น่าไป
ลงทุนเป็นพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน หรือเป็นเจ้าของเครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์มากมาย
ผมมั ก จะได้ เ ห็ น ร้ า นอาหารที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ แต่ โ ต๊ ะ ว่ า ง
โหรงเหรง แล้วก็นึกสงสัยว่าเจ้าของจะคิดบ้างไหมนะว่าน่าจะใช้
Seamless หรือ Grubhub (บริการรับส่งอาหาร) แทนที่จะมาเช่า
พื้นที่ใหญ่โตที่ครั้งหนึ่งเคยมีลูกค้ามานั่ง บทบาทของธุรกิจเหล่านี้ดู
จะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เรามีธนาคารที่ไม่อยากจะถูกบีบรัดด้วย
ข้อบังคับของการเป็นธนาคาร สายการบินที่มานึกได้เอาตอนนี้ว่า
ไม่น่าสร้างสหภาพแรงงานขึ้นมาแต่แรก และบริษัทอีกมากมายที่ได้
แต่หวังว่าตนเองไม่น่าจะจ้างพนักงานเข้ามาเลย
บางครั้งการฉกชิงความได้เปรียบก็เป็นอะไรที่เล็กน้อย เช่น
บริษัทแท็กซี่ที่ตั้งชื่อบริษัทตัวเองว่า ‘AAA Cars’ เพื่อที่จะได้อยู่ใน
หน้าแรกๆ ของสมุดหน้าเหลือง หรือซื้อเบอร์โทรศัพท์ที่จ�ำง่ายมา
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ด้ วยราคาแสนแพง หรือ การสะสมม้ามูลค่านับล้านดอลลาร์ซึ่ง
ครัง้ หนึง่ เคยเป็นการลงทุนทีป่ ลอดภัย การเปลีย่ นแปลงมีผลกระทบ
ต่อเจ้าของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็สง่ ผลต่อบุคคลแต่ละคนด้วย มาดูกนั
อีกครั้ง คราวนี้เรามาใช้แค่แท็กซี่เป็นตัวอย่างกัน คนขับรถแท็กซี่
ป้ายด�ำในลอนดอนจ�ำเป็นต้องเรียนวิชาคนขับแท็กซี่และซื้อรถยนต์
หรูคันใหม่ในราคาแสนแพง ทว่ามาถึงวันนี้ นอกจากแอปบริการ
รถยนต์ร่วมโดยสารจะเข้ามาเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคแล้ว
มันยังส่งผลให้แท็กซี่ป้ายด�ำไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป กูเกิล แมป
(Google Maps) ไม่ได้ท�ำให้การใช้เวลาเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่สองถึง
สี่ ป ี มี ป ระโยชน์ ขึ้ น แม้ แ ต่ นิ ด เดี ย ว แต่ ก ลั บ ท� ำ ลายคุ ณ ค่ า ของมั น
ชั่วข้ามคืนเมื่อความรู้เกี่ยวกับชื่อถนนกลายเป็นของไร้ค่า ทั้งยังมี
ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ ตลอดจนประสบการณ์ของคนขับรถ
และความรู้ที่สั่งสมมานับสิบปีเกี่ยวกับเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดกลาย
เป็นของไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป ธุรกิจแท็กซี่ไม่ได้แค่ปรับเปลี่ยนไปด้วย
เทคโนโลยี หากแต่ถูกพลิกโฉมโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียว จุดเริ่มต้นที่ดี
ที่สุดส�ำหรับบริษัทแท็กซี่ในวันนี้คือกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่ง และมิใช่
แค่บริษัทแท็กซี่เก่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการชะงักงันของธุรกิจได้แก่ระดับของความ
เปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นต้องท�ำ ที่ตั้งบริษัทที่ไม่เหมาะสม ค่าใช้จ่าย
เวลาและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
เราก็เลยหันไปเลือกภาพลวงตาที่เร็วและง่าย นั่นก็คือการตกแต่ง
ภายนอก ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงรากฐานอย่างที่ควรจะท�ำ เราเลือก
การติดวอลเปเปอร์ทับรอยแตกร้าวไว้
ในขณะที่อัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา
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เพิม่ มากขึน้ ธุรกิจทีต่ งั้ มานานย่อมจะพบว่าการพยายามตามให้ทนั นัน้
ท�ำได้ยากขึ้น มิใช่ง่ายขึ้น ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมานั่งตั้งค�ำถามว่า
การตั้งต้นใหม่น่าจะดีกว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่หรือเปล่า
เช่นเดียวกับกรณีสนามบินฮีทโธรว์ หรือสนามบินเจเอฟเคในนิวยอร์ก
นั่นเอง
หากคุณจะต้องหาสนามบินมาแทนที่ฮีทโธรว์ คุณก็จะต้อง
สร้างสนามบินขึ้นมาทดแทนให้ได้เสียก่อนที่จะปิดสนามบินฮีทโธรว์
คุณจะต้องตัง้ สนามบินทีว่ า่ นีใ้ นทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมกว่า ทีต่ งั้ ซึง่ เส้นทาง
ไม่ต้องผ่านลอนดอนกลางโดยอาศัยความช�ำนาญในการควบคุม
การบินอย่างสูง คุณต้องสร้างสนามบินดังกล่าวโดยค�ำนึงถึงศักยภาพ
ในการขยายตัวมากกว่าเดิม คุณต้องสร้างมันโดยค�ำนึงถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ สร้างด้วยซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยล่าสุด
และใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ล�้ำหน้าที่สุดเท่าที่เรารู้ในขณะนี้ มันจะ
ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ส ามารถเปิ ด ใช้ ง านแทนสนามบิ น เก่ า และ
กลายเป็นอนาคต มันอาจจะเปิดใช้งานก่อนทีส่ นามบินเก่าจะปิดตัวลง
อาจจะเข้ามาเพิ่มศักยภาพของสนามบินที่มีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็
เข้ามายุติความเสียหายและความสิ้นเปลืองที่จะมีต่อไปเรื่อยๆ อย่าง
ไม่สิ้นสุดหากไม่มีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้นมา
นี่คือกรณีของการจุดชนวนความเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง มัน
เป็นอะไรที่ราคาแพง อาจจะดูเหมือนไม่มีความจ�ำเป็น มีความเสี่ยง
ใช้เวลานาน และส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ทางเลือกที่มักจะท�ำกัน เรามัก
จะเลือกวิธีการอื่น เช่น การปรับเปลี่ยน การตั้งความหวัง การลด
โอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดปกติตา่ งๆ ขึน้ การจุดชนวนความเปลีย่ นแปลง
ด้วยตนเองคือการเลือกให้อนาคตอยู่ในก�ำมือตัวเองก่อนที่จะสาย
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เกินแก้ มันคือการสร้างอนาคตของบริษทั มันหมายถึงการตัดสินใจ
อย่ า งยากล� ำ บาก การเปลี่ ย นแปลงที่ ลึ ก ซึ้ ง ในทุ ก ๆ ด้ า น หรื อ
แม้กระทั่งอาจต้องท�ำบางอย่างที่ดูเหมือนจะโหดเหี้ยม

จุดชนวนความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
ความเสี่ ย งที่ ร ้ า ยแรงที่ สุ ด นั้ น ไม่ ใ ช่ ว ่ า คุ ณ มี โ อกาสล้ ม เหลว
หากแต่คือการอยู่แบบธรรมดาสามัญไปเรื่อยๆ ต่างหาก
วรอบลูวสกี, 2017
หนึ่งในความพลิกผันที่ประหลาดที่สุดในโลกสมัยใหม่คงหนี
ไม่พ้นเรื่องที่ว่าอินเทอร์เน็ตท�ำให้หลักคิดในการท�ำธุรกิจเปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง สินทรัพย์ที่เคยท�ำให้บริษัทประสบความส�ำเร็จในยุค
อุตสาหกรรม ตอนนี้กลับดูเหมือนเป็นภาระของบริษัทในยุคดิจิทัล
บ่อยครั้งมาตรวัดผลส�ำเร็จของธุรกิจที่ส�ำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�ำก�ำไรหรือรายได้กลับดูมีความส�ำคัญน้อยกว่าศักยภาพการท�ำ
ก�ำไรในอนาคตเสียแล้ว การประเมินมูลค่าตลาดของอูเบอร์ (Uber)
หรืออเมซอน (Amazon) นั้นตั้งอยู่บนการคาดการณ์มากกว่าความ
เป็นจริง และตั้งอยู่บนการขยายตัวของผู้ใช้ มิใช่ผลก�ำไรของบริษัท
เท่าทีผ่ า่ นมา นีเ่ ป็นช่วงเวลาทีน่ า่ งุนงงอย่างยิง่ บริษทั ทีต่ งั้ มานานนัน้
เคยอุน่ ใจว่าตนเองมีทรัพย์สนิ มากมาย แต่เดีย๋ วนีท้ รัพย์สนิ กลับกลาย
เป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆ
ในบทความเรื่อง ‘นี่คือการท�ำสงครามชิงชัยด้าน Customer
Interface’ ซึง่ ลงเผยแพร่ใน TechCrunch ผมได้เขียนไว้ตอนหนึง่ ว่า :
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อูเบอร์ บริษทั แท็กซีท่ ใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแท็กซี่
เฟซบุ๊กเจ้าของสื่อซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก ไม่ได้เป็นผู้สร้าง
เนื้อหาสื่อด้วยตัวเอง อาลีบาบา (Alibaba) บริษัทค้าปลีกที่มีมูลค่า
มากทีส่ ดุ ในโลกไม่ได้มคี ลังเก็บสินค้าไว้เอง และแอร์บเี อ็นบี (Airbnb)
ผูใ้ ห้บริการทีพ่ กั รายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก ไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่ เ อามาให้ บ ริ ก าร สิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น อยู ่ นี้ เ ป็ น อะไรบางอย่ า งที่
น่าสนใจมากๆ
กู๊ดวิน, 2015
หลายคนรู้สึกตรงกันว่าค�ำพูดนี้สรุปภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างครอบคลุมมากทีส่ ดุ เห็นได้ชดั ว่าบริษทั ต่างๆ จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนตัวเองแล้ว การที่จะท�ำก�ำไรและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
แบบมีนัยส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 บริษัทจะต้องมองดูทางเลือกอื่น
ที่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการท�ำธุรกิจเดิมเล็กๆ น้อยๆ
บริ ษั ท จะต้ อ งท� ำ มากกว่ า เพิ่ ม เติ ม จากสิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม หรื อ สร้ า ง
นวัตกรรมเล็กน้อย พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่นิดหน่อย เมื่อเทียบกับ
บริษัทหน้าใหม่ที่เข้ามาราวกับระเบิดและท�ำให้ความคาดหวังของ
ตลาดเปลี่ยนไป การกระท�ำเช่นนี้จะไม่ท�ำให้ก�ำไรของคุณขยายตัว
ได้อย่างเพียงพอ
ความคาดหวังได้เปลี่ยนไปแล้ว ราคาหุ้นของบริษัทค้าปลีก
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพวกที่เป็นห้างสรรพสินค้า แสดงให้เห็นว่า
ความมั่นใจในธุรกิจเก่าแก่ที่ตั้งมานานก�ำลังลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ
ราคาหุ้นของเทสลา (Tesla) ที่ทะยานขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทรถยนต์
เก่าแก่ของสหรัฐ ก็สะท้อนภาพเดียวกัน เช่นเดียวกันกับความคาดหวัง

49

50 DIGITAL DARWINISM

ของลูกค้า เดี๋ยวนี้เราไม่ทนรอกับระบบการจองที่ข้อมูลสูญหาย
หรือการต่อคิวรอจ่ายเงินนานๆ อีกต่อไปแล้ว
ตลาดและลูกค้าไม่มีการใจดีหรือให้อภัยอีกต่อไป คุณอาจจะมี
ครบทั้งข้อแก้ตัวและค�ำอธิบายส�ำหรับความผิดพลาดหรือความ
ล่าช้าที่ไม่เหมือนบริษัทที่สร้างใหม่ในยุคนี้ แต่ตลาดหุ้นและลูกค้า
จะไม่ทนฟังค�ำแก้ตัวอะไรนานๆ พวกเขาต้องการเห็นการลงมือท�ำ
อย่างฉับไวมากกว่า

เราอยู่ในยุคที่นวัตกรรมคือสิ่งที่จะสร้างผลกระทบต่อตลาด
นวัตกรรมใดๆ ที่บริษัทท�ำนั้น ปกติแล้วมักจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้
มองเห็นจากภายนอก เป็นสิง่ ทีส่ มั ผัสแตะต้องได้จริงและท�ำได้โดยเร็ว
ถ้าใช้การอุปมาว่าบริษัทคือตึกระฟ้าของเรา มันก็เปรียบได้กับการ
หาภาพวาดมาประดับอาคารหรือตกแต่งห้องอาหารพนักงานเสียใหม่
ในตอนทีต่ กึ ใกล้จะพังเต็มทีแล้ว เรามีชวี ติ อยูใ่ นช่วงเวลาทีน่ วัตกรรม
เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งขององค์กร ไล่มาตั้งแต่แอปแอปเปิล
วอช (Apple Watch) มายังแคมเปญโฆษณาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ไป
จนถึงโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chat bot) เดี๋ยวนี้นวัตกรรมเป็น
เรื่องของการส่งสารบางอย่างไปยังตลาดหรือผู้บริโภค ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลดีต่อตลาดหุ้น มากกว่าจะเป็นอะไรที่
ท�ำให้ประสบการณ์ของผู้บริโภคมีความแตกต่างจากวิถีเดิมๆ บริษัท
ทีส่ ร้างนวัตกรรมในทุกวันนีม้ กั จะท�ำโดยมีเป้าหมายอยูท่ กี่ ารอวดอ้าง
ความดีเด่นของตนเองให้คนได้เห็นมากกว่าจะเป็นการคืนก�ำไรให้
แก่ผู้บริโภค หุ่นยนต์ที่ใช้ในร้านค้าทดลองนั้น ส่งผลให้เกิดการ
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เรียนรู้และเก็บข้อมูลก็จริง แต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็แค่มีเป้าหมาย
อยากให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดีในรายงานประจ�ำปีเท่านั้นเอง หูฟัง
แบบวีอาร์ที่ใช้แสดงห้องพักโรงแรมในอนาคตนั้น สร้างคุณภาพที่ดี
ให้ แก่ ค ลิป ในยูทูบ และท�ำให้คุณติด หนึบได้ การที่สายการบินใช้
เครื่องบินโบอิ้ง 747 กับเชื้อเพลิงชีวภาพในเครื่องยนต์หนึ่งเครื่อง
ยังได้เป็นข่าวทางทีวีอยู่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ทางการค้ า และบริ ษั ท ต่ า งๆ ก็ เ พี ย งแค่ ส ร้ า งภาพว่ า
ตนเองได้ท�ำสิ่งใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของตน มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรากฐาน
ซึ่งลึกซึ้งหรืออยู่เบื้องหลังของธุรกิจทั้งองค์กร แต่เป็นเพียงสิ่งที่
แสดงออกไปภายนอกให้ ค นสั ม ผั ส ได้ เป็ น เพี ย งภาษากายหรื อ
ภาพลักษณ์ของนวัตกรรมเท่านั้นเอง ส�ำหรับบริษัทขนาดใหญ่แล้ว
นวั ต กรรมในปี ค.ศ. 2018 ก็เป็นแค่ก ารสร้างห้องปฏิบัติก าร
นวัตกรรมขึ้นมา หรือไม่ก็ท�ำ ‘ซิลิคอนแวลลีย์ซาฟารี’ หรือ ‘การ
ท� ำ งานกั บ บริ ษั ท สตาร์ ต อั พ ’ และทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ จ ะมี ก ารส่ ง
ข่ า วประชาสัมพันธ์โปรเจกต์ดังกล่าวออกไปให้สื่อมวลชนได้ทราบ
แต่ไม่เคยส่งข่าวเรื่องความส�ำเร็จของโครงการนั้นๆ สักที
ในตอนนี้ เ ราจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น การ
เปลี่ยนแปลงจริงๆ ตอนนี้ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เรารู้ว่าจ�ำเป็นต้องมี
กับสิง่ ทีเ่ ราได้ทำ� ไปแล้วนัน้ มันกว้างมาก การศึกษาของ KPMG ในปี
ค.ศ. 2016 ระบุว่าร้อยละ 65 ของซีอีโอยังเป็นกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ
หน้าใหม่ ทีเ่ ข้ามาท�ำให้รปู แบบการท�ำธุรกิจของตนต้องเปลีย่ นแปลงไป
และมีรอ้ ยละ 35 ทีเ่ ชือ่ ว่าธุรกิจเหล่านัน้ ยังไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อรูปแบบ
การท�ำธุรกิจของตนมากนัก (KPMG, 2016) ในการศึกษาครัง้ หนึง่
ของแมคคินซีย์พบว่าซีอีโอร้อยละ 80 เชื่อว่ารูปแบบธุรกิจของตน
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ก�ำลังอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง และมีเพียงร้อยละ 6 ของผูบ้ ริหารทีร่ สู้ กึ พอใจ
กับผลการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษทั (McKinesey, 2013)

เราประเมินความลึกของการเปลี่ยนแปลงไว้ต�่ำเกินไป
บริษัทที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองนั้นมีอยู่ทุกที่ และเรามักจะ
ยังไม่เข้าใจถึงระดับความลึกของการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นต้องท�ำ
หากคุณจะตั้งบริษัทสื่อขึ้นสักแห่งในวันนี้ สมมติว่าเป็นบริษัทที่ท�ำ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ แ ล้ ว กั น ความเปลี่ ย นแปลงก็ คื อ คุ ณ ไม่ ต ้ อ งเป็ น
เจ้าของโรงงานกระดาษ ไม่ต้องจ้างนักเขียนอาวุโสเงินเดือนแพงๆ
เป็นร้อยๆ คน รวมทัง้ จ้างช่างภาพ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล อย่างเช่นที่ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เคยท�ำ
แม้ แ ต่ ก ารมี พ นั ก งานซึ่ ง ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สหภาพแรงงาน การมี
ส�ำนักงานใหญ่ที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนแพงมาก การมีบทความที่คนคลิก
อ่านมากๆ และการจ้างพนักงานรุ่นหนุ่มสาวที่เงินเดือนไม่แพงก็ยัง
ไม่เพียงพอ หรือแม้แต่การมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เก่งที่สุด การ
ท�ำซอฟต์แวร์ที่มองเห็นว่าเรื่องใดก�ำลังเป็นที่สนใจแล้วตามกระแส
พวกนั้ น ให้ม ากขึ้น การท�ำเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แ ต่ละพื้นที่
พร้อมกับแบรนด์ ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่พอจะท�ำให้หนังสือพิมพ์ของคุณ
ท�ำก�ำไรได้ มันแค่ช่วยให้คุณอยู่รอดและยืดอายุหนังสือพิมพ์ของคุณ
ได้พอสมควร แต่คุณไม่ควรจะคิดเพียงแค่นี้
ไม่! การท�ำแค่นนั้ ไม่เพียงพอแล้ว ถ้าคุณจะตัง้ บริษทั ท�ำสือ่ ขึน้ มา
สักแห่งในวันนี้ คุณจะต้องท�ำอะไรทีค่ ล้ายๆ กับเฟซบุก๊ หรือสแนปแชต
หรือทวิตเตอร์ท�ำ คุณไม่ต้องสร้างเนื้อหาใดๆ ขึ้นเองเลย คุณจะ

ธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เป็นเหมือนแผ่นบางๆ ที่กั้นกลางระหว่างคนที่อยากได้เนื้อหากับคน
ที่ท�ำเนื้อหา คุณจะเป็นผู้เก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล คุณจะขาย
โฆษณาแก่คนที่จ่ายเงินประมูลสูงสุดโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนไซต์ของคุณ แม้ว่านั่นจะเคยเป็น
ต้นทุนหรือภาระหน้าที่ใดๆ คุณจะสามารถขยายตัวให้ครอบคลุม
กว้างขวางทั่วโลกได้เพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียว และการขยายตัวของ
คุณก็คือการเพิ่มฟังก์ชั่นวิดีโอเข้ามานั่นเอง
บริษัทสื่อเก่าแก่ที่ตั้งมานานไม่สามารถขยับตัวมาอยู่ ณ จุดนี้
ได้ดว้ ยการเพิม่ เติมเครือ่ งมือใหม่ๆ เข้ามา หากแต่จำ� เป็นต้องเริม่ ต้น
จากศูนย์ เพราะเหตุที่ว่าประสบการณ์ความทรงจ�ำ รวมถึงความรู้
ความสามารถและความสัมพันธ์ที่สั่งสมมานั้น นอกจากจะไม่ช่วย
อะไรแล้ว มันยังกลับจะสร้างปัญหาให้อีกด้วย
ไม่ได้มีแต่บริษัทสื่อเท่านั้นที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง
ร้านค้าปลีกที่ขายของที่หน้าร้านซึ่งมีสาขาและมีระบบจัดจ�ำหน่าย
ครอบคลุมทั่วโลก จะสามารถเพิ่มระบบจัดจ�ำหน่ายแบบใหม่ที่ให้
บริการส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเข้ามาได้หรือไม่? หรือท�ำแล้วพวกเขา
จะสามารถให้บริการดังกล่าวในแบบที่ตรงใจผู้บริโภคสมัยใหม่ ด้วย
ราคาและความฉับไวโดยยังคงมีก�ำไรได้หรือไม่? หรือว่าพวกเขาจะ
มีโอกาสดีกว่าหากตั้งต้นใหม่จากศูนย์เลย?
บริษัทผลิตรถยนต์จ�ำเป็นต้องยอมรับความจริงที่ว่า ความรู้
อันลึกซึ้งกว้างขวางของตนเกี่ยวกับเครื่องยนต์เผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิง
ระบบซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์ร ายย่อยอันซับซ้อนนั้น
นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ในทุกวันนี้อีกต่อไปแล้ว ยังส่งผลร้าย
ต่ อ การพัฒนาบริษัท ในโลกแห่งรถยนต์ไฟฟ้าอีก ด้วยใช่หรือไม่?
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